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يرازم دیهش  اه  هدورس  راعشا و 

باتک تاصخشم 

1392  ، ناتسناغفا يزاجم  هناخباتک  : هسانشرس
. يدوبهب یضترم  يرازم / دیهش  اه  هدورس  راعشا و  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1392 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

رعش عوضوم :

هراشا

تسا را  ـــ ختفارپ يا  هل  ـــ يرازم ق
تسا را  ــ ید درم  ـی و  لم د  ـــ یهش

تسرکون وک  هدنب ي  نآ  تسا  هدرم 

تسرکون وک  هدنب ي  نآ  تسا  هدرم 
يرایتخب ریشب 

هوک هوک  ردارب  نک  رسرب  كاخ 
هوکش اب  ياه  لاس  فک  زا  تفر 

تفر دوب و  يزانورسار  نمچ  نیا 
تفر دوب و  يزارفرس  ارام  لیا 

دنا هدنامرس  یب  موق  نیا  نیزا  دعب 
دنا هدن  ام  رذوب  یب ا  یلع و  یب 

تسوزرآدهم هک  لد  نیا  نیزادعب 
تسوا نامهم  مغو  جنرودردو  هآ 

نوخ يایرد  نم و  مشچ  نیزا  دعب 
نوخ ياو  ام  هگ و  لزنمو  نطوم 

نم يان  دراد  هلان  ین  نوچ  وت  یب 
نم ياو  دراد ؛ هلان  مدنب ، دنب 

تسیرگنوخ همشچ  همشچ  دیاب  وت  یب 
تسیرگ نوحیج  نماد  ات  يرهزا 

توکس زیربل  هچوک  هچوک  وت  یب 
توبک ـ نع رات  د و ؛ ــ یما نزور 
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تسا هناخ  مغ  هن ، هناخ  اجنیا  وتیب 
تس هناتسم  هیرگ ي  هاگ  ياج 

باقن یب  يادص  اب  دیاب  وت  یب 
باتفآ رازم  ردنا ؛ درک  هیوم 

تفر باتهم  لد  ات  دش ؛ یم  وت  اب 
تفر بآ  ات  شطع  تشد  نیزا  ای 

دز دیشروخ  رب  هیکت  دشیم ؛ وت  اب 
دز ـد  یهان لد  ات ر  رب  هم : ـ خز

تفرگ بش  گرم  نشج  دشیم ؛ وت  اب 
تفرگ بحرم  زا  هنادرم  ار  هعلق 

میتشاد لگ  نمچ  دص  يدوب ؛ وت  ات 
ـم  یتشاد لبلب  زاوآ  تهج ، شش 
دو ــ هناسفا ب یسک  یب  يدوب  وت  ات 
دو  ــ هن ب اناوخ  نحم  جنر و  رتفد 

ریخب تدای  ام  رالا  ــ سو د  ـــــ یس
ری  ــــ خب تدای  ام  رادمچرپ  ریم و 

راد ـــــ مان يا  دیهش  نبا  دیهش  يا 
را  ــ هب ماجنا  رس  زاغآ و  وت  يا 

ام ریپ  يا  ام ، ریم  يا  ردپ ، يا 
ام  ر  ــ یب دت  اب  رالاس ؛ ربه و  ر 
يد ــ مآ ات  راد شـد  ـ یب ام ؛ موق 
يد ـ مآ ات  دش ؛ راد  رهوج  غی  تـ

ماین یب  ا  ــ ما رادرهوج  غ  ــــ یت
مای  مزر و قـ هدامآ ي  ماین ، یب 

دوب دوز  نتفر  لصف  هباب »  » یتفر
دوب دوردب  تین  هاگ  هن  ه ، ــ گ

تسر ــ گید يا  یگدنز  نادرم  گرم 
تسرکون  وک  يا  هدنب  نآ  تسا  هدرم 

دش ماش  هراب  ود  دز  رس  قلف  ات  ردپ 
دش مافنوخ  ردپ  زبس  مچرپ 

* * *
اما  تسزوسناج  مخز  رپ  رگج 

ردارب مراد  رگد  غاد  لد  هب 
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دوب یمن  مغ  دوب  یمغ  ملاع  رگا 
! ردارب مراد  ردپ  غاد  لدب 
ور هیس  ناتسرپ  بش  اغیرد 
تیالو سمش  تمرح  هتسکش 

میتسیرگ اهنت  ام  هن  متام  نیرد 
تیارب يدهم  ترضح  هتسیرگ 

نک رس  هب  ار  ملاع  كاخ  ردارب 
هلیبق رادملع  تفخ  نوخ  رد  هک 

: تفگ یم  تسد  ناکت  اب  مدینش 
... هلیبق رادهگن  اداب  ادخ 

! يرازم اسآ  لیلخ  مد  احیسم 
یتسکش رگتب  هناختب و  تب و 
هتسب ناتسد  اب  دنتشک  ارت 

یتسکش رگنهآ  ریجنز و  هک  وت 
دوب یلع  ریشمش  مشخ  تهاگن 

دوب یلع  ریبکت  گناب  تمایپ 
ناتسرپ رس  یب  يرای  ساپ  هب 

دوب یلع  ریسفت  جهن  تمالک 
تفارش زبس  مچرپ  يا  الا 

! ییاهر خرس  تیار  يا  الا 
دنیوگ وت  زا  دعب  ناگدناماو  هر  ز 

؟ ییاجک هباب »  » انشآ درد  يا  هک 
وتاب هتفر  اهوزرآ  مامت 

دیان هزاوآ  راهب  زا  وت  یب  و 
ررکم زییاپ  دنام و  هلیبق 

! دیان هزات  لصف  وت  یب  یهلا 
هدیشک فص  هتسد  هتسد  نادیهش 

بشما دراد  يزیزع  نامهم  هک 
رطعم دیشروخ  سنج  زا  یلگ 

بشما دراب  یم  نامسآ  زا  تشهب 

همانجنر

همانجنر
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منک هدافتسا  زاجیا  هک ز  مرعاش  هن  يزیزع  هللازیزع  تیمولظم ـ  روشنم 
منک هدافا  زاجم  اب  ار  هعقاو  قح  و 

میوگ ناتساد  ناسفاز و  هک  ناوخ  هصق  هن 
میوگ  نامسیر  هب  مفاذگب  نامسآ  ز 

میوج نف  توف  هک  تسایس  یعدم  هن 
میوش نت  هرامه  تسایر  تالظاف  هب 

موش  هتسب  لاوجو  بیج  هب  هک  يرجات  هن 
موش هتسخ  لاوز  رکفز  هک  یمکاح  هن 
مهد ربج  ياضق  رب  اضر  هک  میربج  هن 

مشاب فرط  یب  هک  شهاوخ  شزاس و  لها  هن 
مشاب فرش  یبو  نان  مروخ  زور  خرن  هب 

منادیم شود  هک  محبص  هدیسر ي  هرز 
مناد یم  شومخ  نرقز  ياهشوخ 

فرگش ینتسکش و  مراد  هنیا  وچ  یلد 
فرب وچ  باتفآ  وچ  يرابو  شتآ  بآ و  وچ 

منز  هماخ  هب  نونک  ار  ملد  يا  هدارب 
منز هماکچ  نوخ  هب  ار  ملاو  درد  مارد 

دوش  هتشون  نوخ  هب  دیاب  هک  یی  هماکچ 
دوش هتشون  نوخ  هب  دیاب  هدورس و  نوخ  هب 

تسا  حور  شزیر  تیاکح ز  هماکچ  نیرد 
تسا حورجم  هشیمه  دیهش  لیا  ثیدح 

مراد نمچ  کی  ياه  لگ  تبرغ  نخس ز 
مراد نطومه  هب  يدرد  همانجنر  و 

دیوج یم  هرازه  مزونه  هک  نطومه  هب 
دیوج یم  هراتس  نهیم  هریت ي  ماشز 

***
ونشب نطومه  نیدمه و  ردارب  ایب 

ونشب نم  يریقف  ینوخ  هب  هنشت  هرامه 
نیشنب وگتفگ  هب  ار  دوخ  ندمت  ایب 

نیشنب وجتسج  هب  ار  تدوخ  ياه  هتشذگ 
نک تیانع  نم  هب  ار  تلد  شوگ  ایب و 
نک تیارد  یمک  نیشنب و  يرواد  هب 
مراد یگ  هرازه  مرج  وت  شیپ  هچ  رگا 
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مراد یگ ) هرازه   ) مرف تئیه و  نابز 
تسوت  تبحم  ارم  لد  رد  هک  تساوگ  ادخ 

تسوت تبحص  افصو و  قشع  تدارا و  رس 
وش یضاق  بوخ  ار و  تدوخ  هالک  هنب 

وش یضام  هب  لدب  ار  تدوخ  لاح  ریمض 
*** 

موکحم ام  يدوب و  مکاح  وت  لاس  تسیود 
مولظم امو  يدوب  يدوب  ملاظ  هک  تساوگ  ادخ 

روشک  نیا  رد  يدوب  ناطلس  وت  لاس  تسی  وت 
رسب هناف  بوخ  تخب  دب  تیعر  امو 

كولفم ام  يدوب و  کلام  وت  لاس  تسیود 
كولمم ام  دوب ي و  وت  یل  او  ریما و 

تشاد تکوشو  نش  وت  زا  نطو  لاس  تسیود 
تشاد تنیز  نامز و  برض و  همه  اه  هکسو 

يدوب وت  ریزو  ناخ و  ورسفا  سیئر و 
يدوب وت  ریپ  الم و  یتفم و  هچنا  ره 

يدرکیم سولج  ترهش  یهاش و  گرا  هب 
يدرکیم  سور  سلگنا و  هب  لوق  رارق و 

دوب وت  شوگ  هالک  رد  نمث  رد  هچنا  ره 
دوب وت  شود  هب  نطو  يالط  ياه  لادم 

مغ زا  ریغ  دوبن  ارام  وت  فطل  ياطع 
متام تبیصم و  گرم و  ترارم و و  زج  هب 
دوب ناوات  جارخ و  جاب و  همه  تا  هیده  و 

دوب نامسیر  رتم  ود  کی  تدوخ  فارتعا  هب 
ام هناش ي  يور  رهش  رد  هک  يرتم  ود  نامه 

ام هناچ ي  يریز  هدروخ  هرگ  راد  يور  و 
نادرگ رس  راد  هب  ام  اب  هک  يرتم  ود  نامه 

نازیوا  راد  هب  ام  اب  هک  يرتم  ود  نامه 
نیذا دوب  گنبت  زا  ام  کیرات  هک  رگد 

نیذا دوب  گنفت  لیب و  هب  هک  ام  شودو 
***

ریفکت  تمهت و  همه  نیا  زا  ریغ  و 
ریفکت هجنکش و  سبح و  هنشد و  راد و  و 
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نیب رد  ادخ  نط  ومه  ام  هب  يداد  هچ  رگید 
نید دنامب  تندرگ  رد  نم  شسرپ  باوج 
يداد  ام  داوس  دوس و  تصرف  وت  اجک 

يداد ام  دای  هک  يزبس  هروس ي  مادک 
دوج وم  دوب  دوجو  ضرع  هزاجا ي  مادک 

دورطم اه  هنحصزو  میدش  هزوفر  ام  هک 
میدشن نالک  ام  هک  تصخر  تصرف و  مادک 

میدشن نادراک  ناهوپ و  مظعا و  ریزو 
دشاب مغ  ریسا  هرازه  هک  یتساوخ  وت 

دشاب مغ  راب  يریز  رد  تماق و  هتسکش 
دنام  شک  راب  وت  یشیپ  هب  هک  یتساوخ  وت 

دنام شک  راخ  نینوخ و  هتسخ و  بارخ و 
دوب هرازه  نامه  هرازه  هک  یتساوخ  وت 

دوب هراتس  یب  تخب و  دب  هنسرگ و  مکش 
دوب نیچ  رپو  سوبع  ام  اب  وت  يور  هشیمه 

دوب نینوخ  ززهرازه  بلق  وت  (( ضبقشیپ  )) ز
تشاد ترفن  يوب  هرامه  وت  ياه  هاگن 

تشاد ترودک  هنیک و  ام  هب  هشیمه  تلد 
دش ندرک  یفن  فرص  وت  تمه  مامت 

تشاد ندرگو  غیت  دالجو و  هنشد  وراد  هب 
يد زن  نطو  نیا  یقرت  يارب  مدق 

يدزن نمچ  کی  ياهلگ  تدحوز  نخس 
يدرکیم كاخ  نینوخ  يوعد  هشیمه 

يدرک یم  كال  رهم و  یمه  شیوخ  مان  هب 
*** 

دوب تیکلامز  دوبن و  کلم  تپگ ز 
دوب تیمکاح  هک  تموکح  رکف  دوبن 

تسام زا  طقف  نیمزرس  نیا  هک  یتفگ  هشیمه 
تساجکز نارگید  هک  یل  اوس  قح  دوبن 

تس هدش  مقر  اهزرم  نیا  هک  هنامز  نازک 
تس هدش  ملع  ( ناتس ) ناغفا یمان  مانب 
يدوب ام  روضح  یب  نا  رد  هظحل  مادک 

يدوب ام  رویغ  لیا  مدرم  نودب 
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میدوبن نا  رد  ام  هک  يدوب  وت  هنحص  مادک 
میدوبن ناور  ام  هک  يدوب  وت  هوطخ  مادک 

دوبن  هرازه  لی  نا  رد  هک  ههبج  مادک 
دوبن هراوس  رطخ  پسا  رب  هعیش  ناوج 
تسین نیزم  ام  نوخاب  هک  هحفص  مادک 

تسین نهیم  راختفا  ام  هصرع ي  مادک 
تسام تداهش  یب  هک  یگنس  هرخص و  مادک 
تسام تداشر  یب  هک  یگنج  هطخ ي  مادک 
تسکشن ام  یگنس  هب  شزغم  هک  یمصخ  مادک 

تسشنن نوخ  هب  ام  گنج  زک  ینمشد  مادک 
***

میدوب نابزیم  هناخ  نیا  رد  هک  يدما  وت 
میدوب نارمکح  كاخ  نیا  هطخ ي  هطخ  هب 

دوب تفلا  افصو و  افو  نامز  نامز 
دوب تفئارو  کیلع  مالس  نیمز  نیمز " 

تخیر یم  لگ  هوک  تشد و  ره  هب  قشع  راهب 
تخیر یم  لم  هوکش  دهشو  قشع  راگن 

تشاد فرصت  نطو  ردنا  يد  هب  يد  هرازه 
تشاد فرشت  نطو  رایدو  هدو  رهش  هب 
يدروا غیت  هفحت ي  تم  هب  يدما و  وت 

يدروا غیرد  ودردو  تراغ  موجه و 
درک ي نهم  زا  رپ  ار  نطوو  يدما  وت 

يدرک نت  ویگو  نیز  ربت  گنفت و  زارپ 
دما اه  هنیک  اه و  نیمک  يدما و  وت 

دما اه  هنیس  اهرس و  ندیرب  هگ 
دش اضما  بضغ  نیمارفو  يدما  وت 

دش اتوک  تشاد  هچ  ره  زا  رگید  ام  ياپو 
اپربدش راد  هرد  ره  هب  يدما و  وت 

دش یچوک  اه ز  تشک  رگد  يدما و  وت 
دش یچوا  هچمچ  هب  هرازه  مرگ  نوخو 

داتفا  هار  نوخ  يوجرگد  يدما  وت 
داتفا هار  نونجو  افجو  لتق  راطق 

تسشنب نوخ  هب  ناهگان  نیمزو  تسکش  نامز 
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تسسگب یکی  یکی  توخا  ياه  هتشرو 
داد  لصاح  مشخو  مراخ  تندما  راهب 

داد لصاح  مخزو  ریجنزو  رجننخو  نوخو 
تساخ رجنخ  كاخز  مدنگ  هشوخ ي  ياجب 

تساخ ردژاو  رام  نادندو  مدژگشینو 
دما شورخ  نطو  راید  هدو و  رهشو 
دما شوپهایس  سورع  هلجح  هرازه 
دش قلطم  هانگ  مدرم  ندوب  هرازه 

دش ققحم  همه  ناشیرپ  باوخ  هچنا  ره 
*** 

مالعا دش  داهج  یغاب  یغای و  مانب 
مالیل دش  مالغ  زینک و  هلبق  لها  ز 

دیدرگ ناور  نوخ  لیس  ام  هیرق ي  هیرق  ز 
دیدرگ ناوج  تماق  زا  رپ  كاخ  ریمض 
دما شپ  گرزب  ياه  هعجاف  لصفو 

دما شیپ  گرگ  وچ  تبیصم  نرق  هاپس 
دش نیزم  نطو  تخت  وت  مانب  ات  هک 
دش نودم  نوخز  تجات  همانهاوگ 

ناوخ رس  زا  جارسو  جات  تیاکح  ورب 
ناوخ رب  زا  جارخو  جابو  هدرب  ثیدح 

تسین تمارک  زا  یلاخ  ناش  ناوخ  هک  ناوخب 
تسین تمایق  یکی  ام  رب  هک  یلصف  هچ  هک  نیبب 

***
دش یم  نینچ  نیا  هک  هرازه  دوب  هدرک  هچ 

دش یم  نیجو  شا  هلاس  دصو  هراوخ  ریش  ز 
دوش باقع  بجوتسم  هک  دوب  هدرک  هچ 

دوش بابک  متس  شاد  هب  هدنز  هدنزو 
ددرگ رس  يافق  زا  حبذ  هک  دوب  هدرک  هچ 
ددرگ رت  تشد  هوک و  شهنگ  یب  نوخز 
ار یسانش  کمن  منامگ  تشادن  ربخ 
ار یساپس  قح  هنوگنیاو  یناد  ردقو 

دراد نیک  يانب  نامهم  هک  تشادن  ربخ 
دراد نیتسا  نیجروخ و  هب  هنشد  رازه 
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دبلطیم هناهب  نامهم  هک  تشادن  ربخ 
دبلطیم هناخ  هدرک  نایز  نابزیمز 

تسا مرج  یگ  هرازه  رگید  هک  تشادن  ربخ 
تسا مرج  یگراتس  نوخیبش  درس  ماش  هب 

*** 
ونشب نطومه  نیدمه و  ردارب  اله 

ونشب نم  دیهش  نوخ  هنشت ي  هرامه 
وش یضام  نامز  زا  نورب  يا و  لاح  هب 

وش یضاق  بوخ  نک و  رس  هب  شیوخ  هالک 
نیشنب  وگتفگ  هب  ار  ار  دوخ  ندمت  ایب 
نیشنب وجتسج  هب  يدرک  هچو  ینک  یم  هچ 
ددرگ یمن  رب  تسا  هتشذگ  هک  اه  هتشذگ 

ددرگ یمن  رثا  یب  شا  هعجاف  هب  وت  هب 
دوردب  ار  هابت  رسارس  ياه  هتشذگ 
دوردب  ار  هانگ  رسارس  ياه  هدرکو 

منک  هراعتسا  هب  لسوت  هک  مرعاش  هن 
منک هراثتسا  هب  یطوش  هک  حطش  لها  هن 

مریدقت هدوب  متسه  هنیا  لیا  ز 
مریوصتو سکعو  سح  زا  یی  هراچ  تسین  هک 

نداد ناشن  ار  دوجوم  تروص  هچناو 
نداد نابز  نامزو  نیمز  نامسا و  هب 

منکن لد  شارخ  زا  شورخو  درد  ناسچ ز 
منکن لگ  هرابود  يدرک  هک  هک  با  حرشو 

ینکن قدو  مشخو  یجنرن  تسار  رگا ز 
ینکن قح  خلت  راهظا  هب  ینارگرسو 

تفگ دیاب  تسچو  اتوک ه  وت  يارب  نونک 
تفگ دیاب  تسردو  تسورو  هدنک  تسوپو 

يدرب نازخ  رد  وت  ار  رفظ  راهب  ون  هک 
يدرب ناگیار  هب  ار  نطو  يوربا  وت 

دیسر  گنفت  هشام  رب  وت  تسد  تسخن 
دیسر گنس  هب  لوا  وتر  اک  حلص  ز 

***
تفرگ هناشن  ام  بلق  رب  وت  يریت  تسخن 
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تفرگ هنبخو  تسشن  لدرد  وت  مشخ  گندخ 
دش رت  ام  مرگ  نوخرد  رد  وت  تسد  تسخن 

دش ربارب  نارب  ردارب  نوخ  لالح 
يدرک اپ  هب  ونز  تراساو  لتق  مسر  وت 

يدرک انب  ون  تراغ ز  هنهک ي  جاور 
يداد  نطومه  هب  نهاو  شتا  هیده  وت 

يداد نفکو  لسغ  یب  یعمج  روگ  و 
يدرک ناور  ار  روطاس  ياه ز  لیس  وت 

يدرک ناکدوکو  درمو  نز  نوخ  لالح 
یتسب ام  يور  هب  ار  نطو  هار  هچنا  ره 

یتسشنب رجزو  ریجنز  هب  هتفرگ  نیمک 
یتشک ردپ  دوخ  ياه  ردپ  يوریپ ز  هب 
یتشک ربهار  ریپ و  نطو  فرع  فالخ 

يدروا دای  هب  ار  نهک  ياه  هنیکو 
يدروا دای  هب  ار  نسرو  رادو  رانم 

دش رس  زا  رالپ ) روپ   ) هژورپ نامه 
دش رب  زا  رادو  ریشمش  همارد ي  نامه 

*** 
دیدرگ نانعمه  ملض  ورز  روز  ناهج 

دیدرگ ناتسادو  تسدو  هدارا  کی  هب 
دوش هدیشک  نوخب  هرازه  رورغ  ات  هک 
دوش هدرب  یبو  خیبز  شتماقو  تخرد 

تشگ نها  رپ  ناهگان  نیمز  تسکش و  نامز 
تشگ نمشد  دیزخ و  هناخ  هب  هناخ  رقفو 

غیت شروی  تشد  هب  فرب و  شراب و  هوک  هب 
غیرد ودرد  هد  هب  گرم و  هیاس ي  رهش  هب 

گنج هزانج ي  هب س ر  گنفت و  راب  شود  هب 
گنن هشیش ي  تشپ  هب  گندخو و  نوخ  شیپ  هب 

دوب تمایق  نوچ  هک  یتفگش  اه ي  هظحل  هچ 
دوب تقاطو  ناوت  قوف  هبترم  رازه 

شود رب  نایماب  يادوب »  » تمرح تسکش 
شود رب  نامسآ  ياباب »  » تماق هوکش 

غیرد درد و  رازه  غیرد و  درد و  غیرد و 
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غیت یب  هکرعمز  نتفر  نداهن و  رپس 
نداد رس  راو  رادرس  هکرعم  نایم 
نداد رپس  ات  هک  رتهب  هبترم  رازه 

*** 
میتشذگب گنج  ناملسم ز  نوخ  ظفح  هب 

میتشذگب گنفت  غیت و  هداهن ز  رپس 
درک شتآ  دیسر  ام  رب  وت  تسد  وچ  یلو 

درک شک  ار  هشام  هراوهگ  كدوک  بلق  هب 
خلب هب  نایماب و  هب  يدرک  هچ  هکنیا  میوگ  هچ 

خلت تیاکح  نیا  نم  مناوخ  هیثرم  هنوگچ 
نویشو هجنکش  درس  بش  زا  میوگ  هچ 

نز كدوکو و  ناوج  وریپ  تداهش  بش 
ندرم ترارم و  گرمو و  تراسا  بش 

ندش هدیشک  نوخ  هب  یهانگ  چیه  نودب 
دش خزودو  تفرگ  شتا  هک  ياه  هیرق  هچ 
دش خلسم  هبارخ  نینوخو  یلاخ  شومخ و 

تشگ ناریو  تخیر  هک  ینیلگ  ياه  هناخ  هچ 
تشگ نایرب  تخوس  هک  ینیمغ  ياه  بلق  هچ 

دش ایرد  ایرد  قلخ  نوخ  زا  هک  ياه  هچوک  هچ 
دش ایحا  دیهش  رازم  هناخ  هناخ  هب 

دنتشگ نامو  ناخ  هک  يریقف  ینامدرم  هچ 
دنتشگ نایشا  رجاهم ز  راو  هدنرپ 

دش نیجا  هنشد  هک  یگرتس  ياه  هنیس  هچ 
دش نیچلگ  هرازه  مانب  هچ  ره  هک  رهو 
دندید ار  گنفت  قسم  هک  یناکدوک  هچ 

دندید ار  گنشف  روبع  شیوخ  بلقز 
نام ردارب  یب  هک  یبیرغ  ینارهاوخ  هچ 
دنام رد  رب  هدید  هک  یمیتی  نارتخد  هچ 

*** 
دش رس  ناش  ناوج  رمع  هک  یناردام  هچ 

دش نوخ  ناش  رهم  رپ  نماد  يور  هب 
دندید ار  شیوخ  دنزرف  هدیرب ي  رس 
دندید ار  شیوخ  دنبلد  هدیرد ي  لد 
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تسا  ریگلد  هصق  هک  ردارب  مامت  نخس 
تسا ریسفت  دحز  نوریب  هعجاف  قمعو 

شوماخ دش  هراتس  نارازه  دش  هچنا  دش 
شوماخ دش  هرازه  يولگ  زبس  شورخ 

*** 
دش نوخ  يونثم  يالاب  تماق  ملد ز 

دش نوحشم  دردز  شدورفو  زارف  ره  هک 
منزب لزغ  یناشیرپ  فلز  هب  يرس 

منزب لحز  فد  مزابب  هرهز  کشرس 
*** 

ار ینام  هنسرگ  نامر  هدناوخن  یسک 
ار ینایماب  نان  یب  كدوک  قشمو 

رگج هنشت  لفطوریش  یب  ردام  ثیدح 
ار ینابز  یب  رجزو  مغو  کشاو  هاگن 

گرگتو گرم  نایم  یلفطز  هتشون  سک  هچ 
ار یناوخ  هنارت  نینوخ  هنیس ي  هب 

عمش وچ  هرطق  هرطق  هک  یکشرس  هدورس  سک  هچ 
ار ینامرهق  ياغتس  هدرک  بازم 

کت هک  يرامش  یب  ياه  مغز  تسهگا  هک 
ار ینامسا  ياباب )  ) تماق هتسکش 
دهد بات  زاب  هک  يرولب  تسا  هدوبن 
ار ینامو  لالم  ادوب  تبیه  طوبه 

نیلگ ياهقاط  نینوخ  فحصم  ضعبو 
ار یناگیاب  كاخ  رد  هدش  هحفص  هحفص  هک 

ددرگ  نینچ  نیا  هک  هرازه  دوب  هدرک  هچ 
ددرگ نیچ  هنشد  هنشد  كاخ  نیا  هوطخ ي  هوطخ  هب 

دوش تشپ  هجنکش  دیاب  هک  دوب  هدرک  هچ 
دوش  ( تشپ يدنک   ) ناگرگ همعط ي  هدنزو 

دروخب نیمز  نینچ  دیاب  هک  دوب  هدرک  هچ 
دروخب نیمک  رذگهر  ره  هب  هنارتوبک 

دوش لیسغ  نوخ  هب  دیاب  هک  دوب  هدرک  هچ 
دوش لیسف  شا  هدرک  هرگ  ياپئ  تسدب 

دوب هدما  گنج  رهب  امش  رهش  هب  رگم 
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دوب هدما  گنج  رهب  نات  هناخ  هب  ایو 
تشاد تراغ  يرگ و  زواجت  يانب  ایو 

تشاد تراساو  ندنازوسو  نتشک  ياوه 
تسیقاب امش  زا  لاوس  نیا  هنوگ  هرازه 

تسیقاب  اعدا  خیرات  همانداد ي  هب 
***

تسین لصاح  دارم  ییارگ  هتشذگ  نیا  زا 
تسین لصاح  داب  هب  ندیشک  هنهک  هاک  هک 
ددرگ یمن  رب  تس  هتشذگ  هک  اه  هتشذگ 

ددرگ یمن  روراب  رگید  کشخ  تخرد 
دوردب ار  ها  کشا و  زارپ  ياه  هتشذگ 

دوردب ار  هایس  رسارس  ياه  لاسو 
/ یهاوخیم هچ  نطومه  رگید  دعب  هب  نیا  زا 

؟ یهاوخیم هچ  نوران  کی  هخاش  کیرش 
متسه نطو  نیا  زا  یهاوخن  ای  یهاوخب 

متسه نمد  کیو  تشد  کیز  راید  کیز 
دش لصاح  دردو  گرم  همه  مختو  مخاز 

دش لصاح  درز  گنر  همه  مخز  مشخز و 
میدنام نود  نوبزو و  لیلذ  یفنو  فذح  هب 

میدنام نوخو  كاخ  هب  هتسکش  ياپ  تسد و  هب 
میدرک رس  هتسکش  ار  نطو  گنجو  گنسز 

میدرک رجح  زا  رپو  گنشفو  گنفت  زارپ 
مینک فالغ  رگید  ارافج  غیت  هک  ایب 

مینک فارتعا  هلاس  دص  ود  ياه  مرج  هب 
میهد هیده  مه  هب  تدارا  قشع و  هک  ایب 

میهد هیده  مه  هب  توخا  گرزب  لگ 
دراد ادص  رت ا  نهیم  ردام  ریمض 

دراد ادخ  مه  مولظم  هرازه ي  ناه  هک 
***

يزیزع دمحم 

يرازم

يرازم
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يرازم ووج  ریپ و  رگشزاون 
يرازم وراب  وم  يادیما  لصف  هد 

وم تشونرس  خیرات و  هحفص  رس 
يرازم وبرا  طخ  يرگ  هتشون 

یکی ایند  زور  واش و  وم  رس  هد 
دوب یکی  اراخ  گنس  ون  ومشد  لد 
دوب یکی  اجره  هرزآ  قح  دق  متس 
دوب یکی  اراوگ  وآ  رهز و  وم  هد 

يرازم ودیزخ  مخ  مخ  مسر  تسکش 
يرازم وراب  وم  يادیما  لصف  هد 

هرادن لصاح  كاخ  نیا  هک  تفگ  اگید 
هرادن لزنم  هرازه  هروب  اجک 

ومزا ریدقت  یتشک  هک  تفگ  هنوم 
هرادن لحاس  هک  يوآ  هد  هدیرپ 

يرازم وتفر  هار  يا  هداد  وشین 
يرازم وراب  وم  يادیما  لصف  هد 

وم نودوب  هرازه  داب  يزا  یتفگ  وت 
وم نوبیز  هتسب  هن  مرج ، هشب  دیابن 
رگید تسار  یتسود  يوزرآ  يراد 

وم نولک  هباب  مسر  يرکون  هین 
يرازم ودیزخ  مخ  مخ  مسر  تسکش 

يرازم وراب  وم  يادیما  لصف  هد 
شوخرس دواد 

دیشروخ نوخ 

دیشروخ نوخ 
دشوج یم  نامز  يوسارف  یجوم ز  زاب 

دشون یم  نوخ  هداب ي  مُخ  ز  ومآ »  » زاب
تسا هدز  نوگلگ  هزاغ ي  قفش  راسخر  زاب 
تسا هدز  نوخیبش  ریماپ »  » هب هراک  دب  بش 

دیرگ یم  نوخ  تیآ  مشخ ، دیشروخ ز  زاب 
دیرگ یم  نونک  لیباه ، تقرف  زا  مدآ 

هدش توبات  هلال ي  مغ ، شروی  زا  ربا 
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هدش توقای  تکوش  فدص ، ماک  رد  هرطق 
دراد يزار  رس  اباب »  » كوان اب  فرب 

دراد يزارد  ياوجن  هک  دیراد ! شوه 
دمآ زاورپ  هب  راغنچ »  » لد زا  يا  هرخص 

دمآ زاب  ام  هد  رد  شُرپ ، کشا  زا  همشچ 
دش مگ  يورس  ورس  تریغ ، ۀشیب  زا  زاب 

دش مدرم  دش و  دایرف  دش و  نافوت  غاب 
دناوخ یم  نوخ  همغن ي  یلگ  لتق  زا  لبلب 
دناوخ یم  نونج  مزب  رد  همه  ار  ناشکرپ 

هدیدرگ امن  حون  هیس ، نافوت  زاب 
هدیدرگ ام  قروز  مدع ، خرس  هرد ي 

درآ دورمن  هدکشتآ ، هب  زاب  نکش  تب 
درآ دومالت  ياپیلچ  هب  انیس  روپ 

دنا هدمآ  ارح  گنج  رد  همه  اهتب  زاب 
دنا هدمآ  ادخ  راتشک  یپ  نانید  كرش 

! زونه دنراد  ِرس  ناگزرا »  » نارادبرس
زونه دنرانم  هلک  هرگنک ي  ناگچرغ » »

دیزیخرب اله  تسا ، زینک  زاب  مردام 
دیزیخرب اله  تسا ، زیرگ  ماگنه  هچ  نیا 

تسا هدش  ناطیش  هزین ي  رس  هب  نآرق  زاب 
تسا هدش  نادیهش  يالوم  بارحم ز  خرس ،

تسام لباک  هدکشتآ ي  تیآ  البرک 
تسام لگ  کشرس  نازوس  هچنغ ي  انم »  » و
تسا هدش  ریشمش  قنور  الط ، حیبست و  زاب 

تسا هدش  ریش  هگماد  لغد ، هابور  زاب 
دینکف اپ  زا  بش  ماد  ناتفص ! اقنع  يآ 
دینکف ادرف  تیار  لما ، دیشروخ  يوس 

دشوج یم  نامز  يوسارف  یجوم ز  هفرط 
دشون یم  نوخ  هداب ي  مُخ  ز  ومآ »  » زاب
تسادیپ اهلگ  مغ  شورخ  تفر و  نابغاب 

تسا دادیب  ادرف  هولج ي  دش و  زاورپ  ریپ » »

ام نیرید  تبرغ 
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ام نیرید  تبرغ 
ام نیدالوپ  نادرم  يا  تریغ ،  ناگنلپ ! يا 

ام نیگنس  يوزاب  دزرلب  بشما  رگا  ياو 
تسکش ار  ربیخ  تشپ  ناوتن  غیت ، رورغ  یب 

ام  نیگامشخ  ریشمش  يا  ! تریغ مامت  يا 
ینکشن ار  بش  راوید  رگا  وزاب ! يا  بشما 

ام  نیرید  تبرغ  لوا  زا  رارکت  دوش  یم 
بورغ تشپ  زا  میناهنپ ، ادیپ و  نامه  ام 

ام نیدلا  حالص  تشم  زا  دیلاب  نامسآ 
میرذگب ناتسمز  لصف  زا  تقاط  رپ  رگا  ام 

ام  نیدرورف  ناماد  دوش  قبنز  رد  قرغ 
گنس هتخت  ره  نت  زا  دیورب  یهوک  قبنز 
ام نیفدت  دوش  اپ  رب  رگا  هوک  زارف  رب 

غیرد  مدنگ  ندیراک  دوش  یم  ام  زا  یتقو 
ام نیچرپ  هناش  دیاب ، غیت  زا  نیا  زا  دعب 

نیسح نسح  دمحم 

دیهش دبا  ات  يا  يوش ، یم  دیهش  مدره 

دیهش دبا  ات  يا  يوش ، یم  دیهش  مدره 
نم  ياه  هژاو  هسوسو  هشیمه ، يا  آ ه  یمیحر » ریشب  دمحم  »

نم  يارب  يرعش  نتفگ  قوذ  هظحل ، ره 
***

دیلک  ینزیم  ارم ، ياهمشچ  زور ، ره 
دیهش يوش  یم  نم ، ربارب  رد  هظحل ، ره 

يوش  یم  هز  ات  هدش  هکت ، هکت ، زور ، ره 
يوش  یم  هزاوآ  رتشیب ، شیب و  قلخ ، رد 

***
تسا يراج  كاخ  رد  هک  تسا  يا  همشچ  وت  حور 

تسا يراهب  شن ،  ایرج  رد  كاخ  هک  یحور 
***

وت هاگن  ياه  هسوسو  هک  یتسیک ؟ وت 
تسا يراج  هنیآ و آ ب ، رد  نامسآ ، نوچ 

***
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؟ نامسآ تسا  یب  آ  یک ، مشچ  اکعنا س  زا 
تسا ير  اس  هن  وگنیا  هک  تسیک  مشچ  گنر  نیا 

***
تسا هدیشک  لگ  زا  رس  هک  هچنغ ي  ياج  ره 

تسا يرازم  وخ ن  يا ، هتسشن  ربب  یگنر ،
***

يدز  رپ  كاخ ، هدکس  وه  زا  كاپ ، وت 
تسا يراع  تسایند  هک  هچناره  زا  وت ، حور 

***
یلو  وتب ، ایند  هک ، هچ  رگا  دوب ، هدرک  ور 

تسا رادن ي  ایند ، همه  زا  ترادن ، راد و 
***

وت ناثراو  زا  يا  هراپ  هک  نیبب ! اما 
وت ناشن  مان و  رس  رب  دنشک ، یم  طخ 

***
دنرب  یم  قاروا  رطاخ  ز  ارت ، طخ 

دنرب یم  قامعا  رد  گنس ، هک  اهبآ ، نوچ 
***

همه نیا  وت  هام  خر  رب  دنرتسکاخ !
؟ همه نیا  وت ، هارب  ياپ  دنهن  یم  یک 

***
یتسین  وت  اش ن ، یگدنز  كوک  هک  نانیا 

یتسیک  وت  تسا و  دوخ  يارب  یسک  کی  ره 
***

ناش  يارب  دشاب ، وت  نوخ  هک  یتسیک ، وت 
ناش ياپ  تسد و  هتخیر ي  يانح  زا  ریغ 

***
هدش  ناش  ياهنز  نخان  گنر  وت ، نوخ 

هدش ناش  يالاک  يا  هتفر  گنر  ياهلگ 
***

دننک یم  هزاغ  اب  هضواعم  ارت ، نوخ 
دننک  یم  هزات  نز  ياه  هنوگ  باخرس 

***
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ون  دننک  یم  رگید  شرع  شرف و  زور  ره 
ون  دننک  یم  رد  هناخ و  گنر  زور  ره 

***
ناش يارب  نیا  زجب  وت ، زا  هدنامن  يزیچ 

ناش ياه  هناخ  دنس  زج ، تسیچ  وت  نوخ 
***

؟ ندز ناوت  یم  سفن  وت  زا  هنوگچ ، ناسنیا 
؟ ندز ناکد  تروگ  رس  رب  ریغ  تسیچ ، نیا 

***
نم  دوب  تسه و  هغدغد ي  هشیمه ! يا  هآ 

نم دوج  لامک و  مامت و  هزیگنا ي 
***

يوش یم  هتشک  نم  رسارس  رد  هنوگنیا ،
يوش یم  هکت  نم  ربارب  رد  زور ، ره 

***
دیدپ  يوش  یم  ندش  هکت ، هکت ، هکت ، زا 

دیهش دبا  ات  يا  يوش ، یم  دیهش  مد ، ره 

هدشمگ حبص 

هدشمگ حبص 
یکمت غورف  نمچ  هاش  رعاش 

ما هدرک  مگرس  زورما  ناتسود  .1
ما هدرک  مگ  ردپ  ریپ و  ربهر 

تسا بش  ام  رای  هک  دش  يراگزور 
ما هدرک  مگ  رحس  بش  نیا  لد  رد 

***
میرگب اهنت  مدوخ  دهاوخ  ملد  .2

میرگب اباب  یب  لفط  يارب 
رپرپ ياه  لگ  همه  نیا  نایم 
میرگب اه  لگ  رس  رب  منبش  وچ 
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هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 
دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 

ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 
دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 

راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
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 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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